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nr. 236 327 van 2 juni 2020

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: Ten kantore van advocaat K. GOVAERTS

Beekstraat 9

3800 SINT-TRUIDEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Georgische nationaliteit te zijn, op 27 november 2019

heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 30 oktober 2019.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 19 maart 2020 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet.

Gelet op het verzoek tot horen van 27 maart 2020.

Gelet op de beschikking van 7 mei 2020 met toepassing van artikel 3, zesde lid, van het bijzonder

machtenbesluit nr. 19 van 5 mei 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de

rechtspleging bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen en de schriftelijke behandeling van de zaken.

Gelet op de pleitnota van 20 mei 2020.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Er dient op gewezen te worden dat overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de wet van 15 december

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet) aan de verzoekende partij de grond meegedeeld werd

waarop de kamervoorzitter steunt om te oordelen dat het beroep door middel van een louter schriftelijke

procedure kan verworpen worden. In casu wordt het volgende gesteld:

“1. Verzoeker dient beroep in tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen waarbij zijn verzoek om internationale bescherming overeenkomstig artikel 57/6/1 van de

Vreemdelingenwet volgens een versnelde procedure wordt behandeld en als kennelijk ongegrond wordt

beschouwd.
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2. Artikel 57/6/1, §1, eerste lid, b) van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

“De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen kan een verzoek om internationale

bescherming volgens een versnelde procedure behandelen, indien :

b) de verzoeker afkomstig is uit een veilig land van herkomst zoals bedoeld in paragraaf 3; of”

Artikel 57/6/1, § 2 van de Vreemdelingenwet bepaalt:

“In het geval van weigering van internationale bescherming en indien de verzoeker om internationale

bescherming zich in één van de gevallen vermeld in paragraaf 1, eerste lid, a) tot j) bevindt, kan de

Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen dit verzoek als kennelijk ongegrond

beschouwen.”

3.1. Artikel 57/6/1, § 3, eerste lid van de Vreemdelingenwet luidt:

“De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen is bevoegd om de internationale

bescherming te weigeren aan een onderdaan van een veilig land van herkomst of aan een staatloze die

voorheen in dat land zijn gewone verblijfplaats had, wanneer de vreemdeling geen substantiële redenen

heeft opgegeven om het land in zijn specifieke omstandigheden niet als een veilig land van herkomst te

beschouwen ten aanzien van de vraag of hij voor erkenning als persoon die internationale bescherming

geniet in aanmerking komt.”

Bij het zoals bepaald in het ten tijde van de bestreden beslissing geldende koninklijk besluit van 15

februari 2019, werd Georgië aangewezen als veilig land van herkomst. Het nieuw KB van 15 december

2019 tot uitvoering van het artikel 57/6/1, § 3 van de wet van 15 december 1980, in werking getreden op

3 februari 2020, duidt Georgië opnieuw aan als een veilig land van herkomst.

Om een verzoek om internationale bescherming ingediend door een onderdaan van een veilig land van

herkomst of een staatloze die er voorheen zijn gewone verblijfplaats had, gegrond te kunnen verklaren,

moet de verzoeker derhalve substantiële redenen opgeven die aantonen dat, ondanks diens afkomst

van een veilig land, zijn land van herkomst in specifieke omstandigheden niet als veilig kan worden

beschouwd en dit dus in afwijking van de algemene situatie aldaar. Artikel 57/6/1, § 3, eerste lid van de

Vreemdelingenwet belet de verzoeker niet om aan te tonen dat er, wat hem betreft, een gegronde vrees

voor vervolging bestaat in vluchtelingenrechtelijke zin, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet of dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat hij een reëel risico loopt

op het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in artikel 48/4 van diezelfde wet. De bewijslast in dit

geval rust op de verzoeker.

3.2. Het is in dit geval duidelijk dat verzoeker afkomstig is van een veilig land in de zin van artikel 57/6/1,

§ 3, eerste lid van de Vreemdelingenwet, zijnde Georgië, en dat er bijgevolg een vermoeden geldt dat er

in zijnen hoofde geen vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade aanwezig is. Uit de

bestreden beslissing en het administratief dossier blijkt dat verzoeker geen substantiële redenen heeft

opgegeven die aantonen dat, ondanks zijn afkomst van een veilig land, zijn land van herkomst in zijn

specifieke omstandigheden niet als veilig kan worden beschouwd en dit dus in afwijking van de

algemene situatie aldaar.

3.3. Uit de lezing van het verzoekschrift blijkt weliswaar dat verzoeker het niet eens is met de motieven

van de bestreden beslissing, doch hij onderneemt geen ernstige poging om deze motieven te verklaren

of te weerleggen. De Raad benadrukt dat het aan verzoeker toekomt om deze motieven aan de hand

van concrete elementen en argumenten in een ander daglicht te plaatsen, waar hij echter in gebreke

blijft. Verzoeker beperkt zich immers louter tot het herhalen van eerder afgelegde verklaringen, het

formuleren van algemene beweringen en kritiek, en het op algemene wijze tegenspreken van de

gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal, waarmee hij echter diens bevindingen niet weerlegt,

noch ontkracht.

3.4. De Raad merkt op dat redelijkerwijze kan worden aangenomen dat een kandidaat-vluchteling, die

beweert zijn land te zijn ontvlucht vanwege een gegronde vrees voor vervolging of ernstige schade, en

een dringende nood te hebben aan internationale bescherming, onmiddellijk bij aankomst in een

Europees veilig land of kort daarna, van wanneer hij daartoe de kans heeft, een verzoek om

internationale bescherming zou indienen. Dat verzoeker naliet dit te doen, getuigt niet van een ernstige

en oprechte vrees voor vervolging of ernstige schade in zijn hoofde. De Raad wijst dienaangaande naar

de vaststellingen van de commissaris-generaal: “Ten tweede stelt het CGVS vast dat uw handelen na

uw vlucht uit Georgië niet in lijn ligt met de door u aangehaalde vrees. U zei dat M.(…) u meegedeeld

had dat u vermoord zou worden door de criminele bende, waarna u meteen het land verliet. U verbleef
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een jaar en vier maanden in Duitsland en reisde naar Polen en Nederland, maar u verzocht ondanks uw

vrees voor vervolging nergens internationale bescherming. Uiteindelijk diende u op 30 juli 2019, pas na

een periode van bijna twee jaar, voor het eerst een verzoek om internationale bescherming in bij de

Belgische asielinstanties. Nochtans haalde u aan dat u zelfs in Europa bedreigingen vreest. Zo stelde u

bij DVZ het volgende: ”S.(…), een van die organisatie, is naar hier gestuurd, hij is zelfs al in Europa. Er

zijn nog andere leden in Europa. Hij is niet specifiek voor mij naar hier gestuurd, maar ze verblijven hier

wel. Als ik een van hen tegenkom, zal ik problemen krijgen met hen. Ze willen nu op mij wraak nemen,

omdat ik [het] geld niet heb betaald en hun vertrouwen heb geschonden.” (verklaring DVZ vraag 3.5) Bij

het CGVS zei u eveneens dat u vermoedde dat een zekere L.(…) en Z.(…) inmiddels in Europa

verblijven, en opperde u de mogelijkheid dat u zelfs bij Fedasil een bendelid tegen het lijf kon lopen dat

op de hoogte is van uw situatie (CGVS p.20). Dat u, ondanks uw aangehaalde vrees voor uw bedreigers

in Georgië én Europa, uw verzoek om internationale bescherming dermate uitstelde, geeft blijk van een

opvallend gebrek aan interesse en initiatief ten aanzien van uw eigen situatie. Deze vaststelling doet

mede afbreuk aan de aannemelijkheid van uw verklaringen.”

Met betrekking tot de beschermingsmogelijkheden in Georgië, wijst de Raad dienaangaande naar de

vaststellingen van de commissaris-generaal in de bestreden beslissing: “Ten vierde blijkt uit COI

waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij het administratief dossier is

gevoegd, dat Georgië beschikt over een goed uitgebouwd rechtssysteem van hoven en rechtbanken.

Iedere persoon die van mening is dat zijn rechten zijn geschonden, heeft de mogelijkheid om zich tot

deze rechtsorganen te wenden. Het rechtssysteem in Georgië is in transitie en de autoriteiten hebben

een strategisch plan uitgerold om voor de toekomst zo hoog mogelijke garanties in te bouwen. Er kan

worden gesteld dat sinds de politieke omwenteling in de herfst van 2012 heel wat vooruitgang is

geboekt op het vlak van het bieden van effectieve bescherming. Heel wat structurele initiatieven zijn

reeds genomen, die in de praktijk gezorgd hebben voor een grotere onafhankelijkheid en

professionalisering van de rechterlijke macht. In het algemeen kan gesteld worden dat bescherming

geboden wordt door de Georgische autoriteiten, zonder onderscheid van etnie, behoudens enkele

specifieke situaties. Gevraagd of u getracht hebt een klacht in te dienen tegen uw bedreigers, zei u van

niet omdat dat toch geen zin zou hebben. U stelde dat de groepering te groot is, dat de politie hen niet

allemaal kan aanhouden, en dat uw vrouw en kind dan bedreigd zouden worden. U zei tevens dat u met

hen problemen zou krijgen in de gevangenis moest u gearresteerd worden, en u voegde eraan toe dat

ze sterk geïnfiltreerd zijn in het gevangeniswezen en het overheidsapparaat (CGVS p.15 en p.23-24).

Daarentegen stelt het CGVS vast dat u bijzonder vage verklaringen aflegde over de invloed van de

criminele groepering in de overheid. Gevraagd of er overheidsfunctionarissen zijn die ook tot de

criminele groepering behoren, herhaalde u in algemene termen dat ze veel invloed hebben in de

overheid en dat het mogelijk is dat ze bepaalde functies uitoefenen. Toen u vervolgens gevraagd werd

of een crimineel kent die ook een ambt bekleed, zwakte u uw voorgaande verklaring weer af door te

stellen dat deze criminelen zelf nooit een functie beoefenen, maar dat overheidsfunctionarissen wel

nauw kunnen samenwerken met criminelen. U gaf geen concrete voorbeelden van zulke personen

(CGVS p.15). Echter, van een persoon die stelt dat hij geen klacht kan indienen wegens de politieke

invloed van zijn bedreigers, kan minstens verwacht worden dat hij zich concreet geïnformeerd heeft over

hoe deze invloed zich manifesteert. Uw vage verklaringen hieromtrent kunnen dan ook niet overtuigen.

Bovendien stelde u zelf dat een heel aantal leden van de criminele groepering veroordeeld zijn tot

gevangenisstraffen van zeven tot zestien jaar, wat uw verklaringen over straffeloosheid ten aanzien van

hen ondermijnt (CGVS p.13-14 en p.16). Er kan bijgevolg verwacht worden dat u aantoont dat u

bescherming gezocht heeft, maar deze niet gekregen heeft. De vaststelling dat u ook hiertoe geen enkel

initiatief hebt ondernomen, ondermijnt mede de ernst en aannemelijkheid van uw relaas.” Verzoeker

werpt geen ander licht op voorgaande vaststellingen.

Verzoeker voert verder geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat hij in

geval van een terugkeer naar zijn land van herkomst Georgië een reëel risico op ernstige schade zou

lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

4. Bijgevolg lijkt verzoeker niet aan te tonen dat hij redenen heeft om te vrezen te worden vervolgd in

vluchtelingenrechtelijke zin of dat hij een reëel risico op ernstige schade loopt in geval van terugkeer

naar Georgië.”

2. Met toepassing van artikel 39/73, § 4 van de Vreemdelingenwet, heeft de verzoekende partij voor de

inwerkingtreding van het bijzondere machtenbesluit nr.19 van 5 mei 2020 gevraagd om gehoord te

worden. Met toepassing van artikel 3 van voormeld bijzondere machtenbesluit heeft de verzoekende
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partij een pleitnota overgemaakt. In dit kader dient te worden benadrukt dat de pleitnota niet mag

beschouwd worden als een bijkomende memorie en er niet toe strekt aan de verzoekende partij de

mogelijkheid te geven onvolkomenheden in het verzoekschrift, hetzij deze waarop in de beschikking

overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de Vreemdelingenwet precies gewezen wordt, hetzij andere,

alsnog recht te zetten.

3. De Raad stelt in voorliggende zaak vast dat verzoekende partij in de pleitnota van 20 mei 2020 haar

argumentatie zoals uiteengezet in het verzoekschrift zonder meer integraal herneemt en onder

verwijzing van het vonnis aangaande het niet-naleven van haar probatievoorwaarden, volhardt in de

door haar aangevoerde problemen. Daar verzoekende partij in de pleitnota louter volhardt in haar

vluchtrelaas en haar argumentatie zoals uiteengezet in het verzoekschrift integraal herneemt, dient erop

gewezen dat zij hierbij dan ook in het geheel niet ingaat op voormelde in de beschikking aangevoerde

grond. Derhalve dient te worden aangenomen dat zij deze grond tot verwerping niet betwist.

4. Derhalve wordt geen afbreuk gedaan aan voormelde in de beschikking aangevoerde grond. Bijgevolg

toont verzoekende partij niet aan dat zij redenen heeft om te vrezen te worden vervolgd in

vluchtelingenrechtelijke zin of dat zij een reëel risico op ernstige schade loopt in geval van terugkeer

naar Georgië.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twee juni tweeduizend twintig door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


